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Pakeitimas 28
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos 
pakankamos apsaugos nuo netinkamo 
įsakymo naudojimo priemonės. Visų 
pirma, jei dar nepriimtas vykdymo 
valstybėje narėje vykdytinas teismo 
sprendimas, teismas turėtų turėti galimybę
reikalauti, kad kreditorius pateiktų užstatą 
ir taip užtikrintų žalos, kurią gali patirti 
skolininkas dėl nepagrįsto įsakymo, 
atlyginimą. Sąlygos, kurioms esant 
kreditorius turės atlyginti tokią žalą 
skolininkui, turėtų būti reglamentuojamos 
nacionalinės teisės aktais. Jei valstybės 
narės teisės aktuose nenustatyta ieškovo 
teisinė atsakomybė, šiuo reglamentu 
neturėtų būti trukdoma pasinaudoti 
lygiaverčio poveikio priemonėmis, 
pavyzdžiui, ieškovo įpareigojimu užtikrinti 
žalos atlyginimą;

(15) šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos 
pakankamos apsaugos nuo netinkamo 
įsakymo naudojimo priemonės. Visų 
pirma, jei dar nepriimtas vykdymo 
valstybėje narėje vykdytinas teismo 
sprendimas, teismas turėtų reikalauti, kad 
kreditorius pateiktų užstatą ir taip 
užtikrintų žalos, kurią gali patirti 
skolininkas dėl nepagrįsto įsakymo, 
atlyginimą. Išsamios sąlygos, kurioms 
esant kreditorius turės atlyginti tokią žalą 
skolininkui, turėtų būti reglamentuojamos 
nacionalinės teisės aktais, tačiau valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad būtų parengtos 
nuostatos, kuriomis vadovaujantis būtų 
atlyginama asmenims, nukentėjusiems 
netinkamai naudojant įsakymą;

Or. en

Pakeitimas 29
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kad sąskaitos blokavimo įsakymas 
būtų įvykdytas greitai, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kad įsakymą išdavęs teismas 
perduoda jį bankui tiesioginio įteikimo 
būdu, kaip išdėstyta Reglamente (EB) 
Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių 

(17) jei ieškovui jau išduotas teismo 
sprendimas ar kitas vykdomasis 
dokumentas ir siekiant užtikrinti, kad 
sąskaitos blokavimo įsakymas būtų 
įvykdytas greitai, reglamente turėtų būti 
nustatyta, kad įsakymą išdavęs teismas 
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dokumentų įteikimo valstybėse narėse. 
Šiuo reglamentu taip pat turėtų būti 
numatytos atitinkamos nuostatos, kaip 
bankas turi įvykdyti įsakymą, o bankas 
įpareigojamas atskleisti, ar įsakymu 
sėkmingai užblokuotos skolininko lėšos;

perduoda jį bankui tiesioginio įteikimo 
būdu, kaip išdėstyta Reglamente (EB) 
Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių 
dokumentų įteikimo valstybėse narėse. 
Šiuo reglamentu taip pat turėtų būti 
numatytos atitinkamos nuostatos, kaip 
bankas turi įvykdyti įsakymą, o bankas 
įpareigojamas atskleisti, ar įsakymu 
sėkmingai užblokuotos skolininko lėšos;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Komisijos pasiūlymu, egzekvatūros reikalavimai neturėtų būti taikomi tuo atveju, 
kai pagal vykdomąjį sprendimą kreditoriui jau paskirta suma, kadangi sąskaitos blokavimo 
įsakymas gali būti vykdomas tik asmens, kuris siekia atgauti jam teisėtai priklausantį turtą, 
atžvilgiu.

Pakeitimas 30
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Jei ieškovui dar neišduotas teismo 
sprendimas ar kitas vykdomasis 
dokumentas, valstybės narės, kurioje yra 
sąskaita, teismai gali sąskaitos blokavimo 
įsakymo atžvilgiu imtis minimalių 
proporcingų procesinių veiksmų. Tokie 
teismo procesiniai veiksmai turi būti riboti 
ir apimti tik tai, kas būtina norint 
užtikrinti tinkamą skolininko apsaugą. 
Skolininkas neturi būti informuojamas 
apie šiuos procesinius veiksmus anksčiau 
negu pradedamas įgyvendinti įsakymas.

Or. en

Pagrindimas

Kad valstybės narės galėtų užtikrinti savo piliečių apsaugą nuo piktnaudžiavimo sąskaitos 
blokavimo įsakymo egzekvatūros procedūromis, joms turėtų būti numatyta galimybė taikyti 
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egzekvatūros reikalavimus prašymui išduoti įsakymą. Taikant šiuos procesinius veiksmus 
neturėtų būti sudaryta galimybė skųsti pirmojo teismo sprendimo dėl ieškovo prašymo išduoti 
įsakymą esmės, tačiau turėtų būti sudarytos galimybės nuspręsti, ar užtikrinama pakankama 
apsauga.

Pakeitimas 31
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atliekant sąskaitos blokavimo įsakymo 
procedūras turėtų būti užtikrinta skolininko 
teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Visų 
pirma, įsakymas ir visi ieškovo pateikti 
dokumentai turi būti įteikiami atsakovui 
iškart po įsakymo įvykdymo ir atsakovas 
gali prašyti atlikti įsakymo peržiūrą. 
Peržiūros jurisdikcija turėtų būti 
priskiriama įsakymą išdavusiam teismui, 
išskyrus tuos atvejus, kai ginčijami 
vykdymo aspektai. Tačiau jei atsakovas 
yra vartotojas, darbuotojas arba 
apdraustasis, jis turėtų turėti galimybę 
pašyti atlikti įsakymo peržiūrą jo 
gyvenamosios vietos valstybės narės 
teismuose. Skolininkui taip pat turėtų būti 
suteikta teisė prašyti panaikinti sąskaitoje 
esančių lėšų blokavimą, jei jis pateikia kitą 
užstatą;

(18) atliekant sąskaitos blokavimo įsakymo 
procedūras turėtų būti užtikrinta skolininko 
teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Visų 
pirma, įsakymas ir visi ieškovo pateikti 
dokumentai turi būti įteikiami atsakovui 
iškart po įsakymo įvykdymo ir atsakovas 
gali prašyti atlikti įsakymo peržiūrą. Paties 
įsakymo peržiūros jurisdikcija turėtų būti 
priskiriama įsakymą išdavusiam teismui, 
išskyrus tuos atvejus, kai ginčijami 
vykdymo aspektai. Tačiau, kai tai susiję su 
įsakymo vykdymu susijusioje valstybėje 
narėje, atsakovas turėtų turėti galimybę 
pašyti atlikti įsakymo peržiūrą valstybės 
narės, kurioje yra jo sąskaitos, teismuose. 
Skolininkui taip pat turėtų būti suteikta 
teisė prašyti panaikinti sąskaitoje esančių 
lėšų blokavimą, jei jis pateikia kitą užstatą;

Or. en

Pagrindimas

Norėdamas užginčyti visoje ES galiojantį sąskaitos blokavimo įsakymą, skolininkas turėtų 
kreiptis į įsakymą išdavusį teismą dėl jo peržiūros, tačiau, kad būtų užtikrinta asmenų, kurie 
galbūt gyvena ir turi sąskaitų daugiau nei vienoje valstybėje narėje, apsauga, šiems asmenims 
turėtų būti sudaryta galimybė užginčyti įsakymo įgyvendinimą bet kurios valstybės narės, 
kurioje jie turi sąskaitų, susijusių su įsakymo įgyvendinimu toje valstybėje narėje, teismuose.
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Pakeitimas 32
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš išduodamas ESBĮ, teismas gali 
reikalauti, kad ieškovas pateiktų užstatą 
arba lygiavertę garantiją ir taip užtikrintų 
žalos, kurią gali patirti atsakovas, 
atlyginimą, jei ieškovas yra atsakingas už 
tokį žalos atlyginimą pagal nacionalinės 
teisės aktus.

Prieš išduodamas ESBĮ, teismas 
reikalauja, kad ieškovas pateiktų užstatą 
arba lygiavertę garantiją ir taip užtikrintų 
žalos, kurią gali patirti atsakovas, 
atlyginimą. Ieškovas yra atsakingas už tokį 
žalos atlyginimą, jei ESBĮ išdavęs teismas, 
atlikęs peržiūrą, nusprendžia, kad 
ieškovas nepagrįstai kreipėsi dėl ESBĮ.

Or. en

Pakeitimas 33
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESBĮ, išduotas vienoje valstybėje narėje 
pagal 6 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 
1 dalį, yra pripažįstamas ir vykdytinas 
kitoje valstybėje narėje, nereikalaujant 
vykdytinumo deklaracijos ir nesuteikiant 
galimybės užginčyti jo pripažinimą.

ESBĮ, išduotas vienoje valstybėje narėje 
tais atvejais, kurie nurodyti 5 straipsnio 
2 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje, yra 
pripažįstamas ir vykdytinas kitoje 
valstybėje narėje, nereikalaujant 
vykdytinumo deklaracijos ir nesuteikiant 
galimybės užginčyti jo pripažinimą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad egzekvatūra panaikinama tik tada, kai skolininko atžvilgiu priimamas 
5 straipsnio 2 dalyje nurodytas vykdomasis sprendimas.

Pakeitimas 34
Ivo Strejček
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei lėšas sąskaitoje, nurodytoje ESBĮ 
pagal šio straipsnio 1 dalį, sudaro 
finansinės priemonės, jų vertė nustatoma 
atsižvelgiant į vykdymo dieną taikomą 
atitinkamą rinkos kainą.

3. Jei lėšas sąskaitoje, nurodytoje ESBĮ 
pagal šio straipsnio 1 dalį, sudaro 
finansinės priemonės, jų vertė nustatoma 
atsižvelgiant į vykdymo dieną taikomą 
atitinkamą rinkos kainą. Kai bendra lėšų 
vertė viršija ESBĮ nurodytą sumą, 
atitinkamas valstybės narės, kurioje yra 
sąskaita, teismas nustato, kuriai iš 
sąskaitoje esamų finansinių priemonių 
bus taikomas ESBĮ.

Or. en

Pagrindimas

Kai sąskaitoje esama skirtingų finansinių priemonių, valstybės narės, kurioje atidaryta 
sąskaita, teismas turėtų nurodyti, kurios iš šių finansinių priemonių atžvilgiu ketinama taikyti 
ESBĮ.

Pakeitimas 35
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakovo teisių gynimo priemonės ESBĮ 
kilmės valstybėje narėje

Atsakovo teisė į ESBĮ peržiūrą

Or. en

Pakeitimas 36
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prašymas atlikti peržiūrą pateikiamas 
įsakymą išdavusiam teismui. Prašymas 
pateikiamas naudojantis IV priede pateikta 
forma bet kokiomis ryšio, įskaitant 
elektroninį, priemonėmis.

3. Prašymas atlikti visoje Sąjungoje 
galiojančio ESBĮ peržiūrą pateikiamas 
įsakymą išdavusiam teismui. Prašymas 
pateikiamas naudojantis IV priede pateikta 
forma bet kokiomis ryšio, įskaitant 
elektroninį, priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Norėdamas užginčyti visoje ES galiojantį sąskaitos blokavimo įsakymą, skolininkas turėtų 
kreiptis į įsakymą išdavusį teismą dėl jo peržiūros, tačiau, kad būtų užtikrinta asmenų, kurie 
galbūt gyvena ir turi sąskaitų daugiau nei vienoje valstybėje narėje, apsauga, šiems asmenims 
turėtų būti sudaryta galimybė užginčyti įsakymo įgyvendinimą bet kurios valstybės narės, 
kurioje jie turi sąskaitų, susijusių su įsakymo įgyvendinimu toje valstybėje narėje, teismuose.

Pakeitimas 37
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepažeidžiant pagal 35 straipsnį 
numatytų atsakovo teisių, atsakovas taip 
pat gali pateikti kitos valstybės narės 
teismui prašymą atlikti ESBĮ peržiūrą. 
Bet koks teismo sprendimas atidėti ar 
pakeisti ESBĮ, priimtas remiantis šia 
dalimi, taikomas tik valstybėje narėje, 
kurioje veikia šis teismas.

Or. en

Pagrindimas

Norėdamas užginčyti visoje ES galiojantį sąskaitos blokavimo įsakymą, skolininkas turėtų 
kreiptis į įsakymą išdavusį teismą dėl jo peržiūros, tačiau, kad būtų užtikrinta asmenų, kurie 
galbūt gyvena ir turi sąskaitų daugiau nei vienoje valstybėje narėje, apsauga, šiems asmenims 
turėtų būti sudaryta galimybė užginčyti įsakymo įgyvendinimą bet kurios valstybės narės, 
kurioje jie turi sąskaitų, susijusių su įsakymo įgyvendinimu toje valstybėje narėje, teismuose.
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Pakeitimas 38
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
Atsakovo teisių gynimo priemonės jo 

gyvenamosios vietos (buveinės) valstybėje 
narėje

Jei atsakovas yra vartotojas, darbuotojas 
arba apdraustasis, jis taip pat gali teikti 
prašymą atlikti peržiūrą pagal 34 ir 
35 straipsnius kompetentingam valstybės 
narės, kurioje jis gyvena, teismui, apie 
kurį pranešama Komisijai pagal 
48 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Norėdamas užginčyti visoje ES galiojantį sąskaitos blokavimo įsakymą, skolininkas turėtų 
kreiptis į įsakymą išdavusį teismą dėl jo peržiūros, tačiau, kad būtų užtikrinta asmenų, kurie 
galbūt gyvena ir turi sąskaitų daugiau nei vienoje valstybėje narėje, apsauga, šiems asmenims 
turėtų būti sudaryta galimybė užginčyti įsakymo įgyvendinimą bet kurios valstybės narės, 
kurioje jie turi sąskaitų, susijusių su įsakymo įgyvendinimu toje valstybėje narėje, teismuose.


